RESULTATEN 2019

Ambities Bibliotheek
Rivierenland

Ammerzoden en Kerkdriel

Algemeen

In lijn met het bibliotheekconvenant en de
vijf kernfuncties volgens de wet, vormt de
Bibliotheek in Maasdriel een inspirerende
lokale plek voor ontmoeting, ontspanning en
ontwikkeling.

Bibliotheek Rivierenland is de eerste plasticvrije Bieb van Nederland.

400

De Bibliotheek stimuleert zelfredzaamheid en
participatie van burgers, door te werken aan
zelfontplooiing op het vlak van basis- en digitale
vaardigheden. Onze inzet is zowel curatief, als
preventief met onze doorgaande leeslijn gericht
op leesbevordering voor jonge inwoners van
0 tot 18 jaar.

vrijwilligers in
diverse functies
werkzaam,
waarvan 30 in
Maasdriel

Doelen gemeente Maasdriel

56.000
totaal
e-books
uitleningen

6.374

9%

aantal e-book
accounts.
Een groei van
3% ten opzichte
van 2018

39.652

totaal aantal bezoekers
aan de Bibliotheek in
Ammerzoden en
Kerkdriel
(5,6% van het totaal
aantal bezoekers)

uitlening
e-books
jeugd

jeugd

34.574

Buren

Culemborg

aantal leden
Maasdriel

Neder-Betuwe

Collectie in Ammerzoden
en Kerkdriel

volwassen

West Betuwe

leeftijdloos
genre

12.752
jeugdcollectie

(5.699 in
Ammerzoden en
7.053 in Kerkdriel)

193

83

activiteiten
Creativiteit en kunst

1.165

aantal deelnemers

West Maas en Waal

volwassencollectie

Maasdriel

(5.877 in
Ammerzoden en
6.958 in Kerkdriel).

1.466

aantal deelnemers

Exclusief 106 activiteiten waarbij de
deelnemers niet geteld zijn (open inloop e.d.)

17

activiteiten
Ontmoeting en debat

Exclusief 11 activiteiten waarbij de deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

79

aantal nieuwe
BoekStartleden

16%

Exclusief 9 activiteiten waarbij deelnemers
niet geteld zijn (open inloop e.d.)

Activiteiten basisvaardigheden 2019

14

deelnemers
Taalplus

Z

Taalakkoord Rivierenland

2017 opgericht
• Bestaat uit 47 partijen
• Eind

• Loopt van 2018 t/m 2020

Laaggeletterdheid in
Maasdriel

9

deelnemers
workshop e-books en
online (ver)kopen.

124

bezoekers Wekelijkse Klik en
Tik en 11 deelnemers

30

deelnemers
Leerpunten

5

deelnemers
lesgroep taal, gezin
en gezondheid

samenwerkingen
met scholen voor
primair onderwijs

243

bereikte kinderen
4-12 jaar

Totaal Activiteiten
• Er zijn het afgelopen jaar 426 activiteiten in
de Bibliotheken geweest.1
1
Hier zijn de activiteiten van het Taalhuis en de
Digitale vaardigheids- en Taalvaardigheidsactiviteiten van het
Sociaal Domein niet in meegenomen.

Communicatie
447.212

aantal deelnemers

T

3

Spreekuur van de BoekStartcoach in de
Bibliotheek. Werken aan opbouwen vertrouwen bij
laagtaalvaardige gezinnen.

89

activiteiten
Lezen/ Literatuur/ Leesbevordering

aantal deelnemers

Een ervaren Lees-/mediacoach op 4
kinderdagopvang en peuterspeelzalen werkt aan
deskundigheidsbevordering bij pedagogisch medewerkers

In de gemeente Maasdriel is een BoekStartcoach actief op
het consultatiebureau. De coach werkt aan de preventie van
laaggeletterdheid - door ouders voorlichting te geven.

7

146

Lees-/mediacoach en boekstartcoach

Zaltbommel

12.835

Activiteiten georganiseerd in Maasdriel

activiteiten
Educatie, kennis/ informatie
en ontwikkeling

Druten

25.587

7.934

In 2019 waren de Bibliotheken in
Maasdriel wekelijks 60 uur geopend
waarvan 27 full service uren. Met
twee avond openstellingen en
openstelling op zaterdag.

Doorgaande leeslijn 0 tot 18 jaar

Tiel

31.844

de meest drukke maand:
oktober met 3.857
bezoekers, gemiddeld
16 bezoekers per uur
openstelling.

Bibliotheek Rivierenland werkt met de doorgaande
leeslijn aan het tegengaan van laaggeletterdheid in
Maasdriel.

24.350 4.884

aantal inwoners
Maasdriel

74.352

gemiddeld
aantal
bezoekers
per week

60

3.857

Dekkingspercentage
bibliotheekleden 20%

Meedoen, participatie, betrokkenheid en het
vergroten van zelfredzaamheid.

Aantal uitleningen in
Maasdriel

762

1.221

weergave
online
van de web- reserveringen
site van de
via website
Bibliotheek

2.082
likes

87

likes van
inwoners
Maasdriel

Op 22 juli 2019 postten we het populairste bericht
ooit op onze Facebook-pagina: ‘Pas op voor de Hitte’,
een versje van Annie M.G. Schmidt, met een bereik
van 180.930 en 14.497 reacties.

